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Sammanfattning

Denna uppsats handlar om att finna de faktorer som är viktiga för att företag inom 

telekommunikationsbranschen skall kunna behålla sina kunder då kärnprodukten inte längre 

räcker till som konkurrensmedel. 

Orsaker som ligger till grund för dagens situation är juridiska förändringar, globala 

förutsättningar samt den tekniska utvecklingen. Mot bakgrund av detta har det blivit 

nödvändigt att skapa värden som sträcker sig utöver kärnprodukten och därigenom tillgodoser 

befintliga kunders behov. De aktörer som inte klarar av detta menar vi kommer att tappa 

marknadsandelar och tids nog försvinna från marknaden.

De fenomen som vi valt att peka på i uppsatsen är konkurrens, globalisering samt vikten av att 

skapa värden. För att belysa dessa har följande teorier valts; Värdekedja/ Värdestjärna, 

Målstyrning/ Processtyrning, Värdeskapande genom induktion, Involvement Theory, 

Affärsidé samt Service Management (Tjänstevision/ Tjänstekoncept). Ur dessa teorier har 

sedan följande syntes mynnat ut;

Företaget bör:

– genom interaktion med kunden upptäcka vad denne önskar sig av produkten/tjänsten 

och vad som får honom/henne involverad.

– utforma kunderbjudandet efter de kriterier som framkommit genom interaktion, samt i 

enighet med företagets struktur

– implementera den information som skapat företagets struktur, detta för att kundens 

önskemål skall formas till konkreta erbjudanden.

Empirin är hämtad genom både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Två intervjuer 

genomfördes på mobiloperatörerna 3 samt Telenor. Den kvantitativa undersökningen gjordes 

på 25 privat abonnenter i Stockholm. 

Resultatet på undersökningen tyder på att de respondenter som har en hög tillfredställelse, i 

kombination med hög upplevd kvalité vid kontakt med företaget och framförallt med butik,

också i högre grad är lojala.  
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Som slutsats kan konstateras att kontakten med kunder är av stor betydelse när det kommer 

till att skapa fortsatt förtroende och därmed lojalitet. Detta värde, dialogen mellan företag och 

kund, värdesätts väldigt högt av båda parter och genererar även positiva effekter när det 

kommer till ytterligare kringvärden.
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1. Bakgrund

1.1 Problembakgrund 

Majoriteten av dagens marknader har påverkats av den globala utvecklingen1. 

Informationsteknologins framväxt har gjort att dagens företag inte bara konkurrerar med de 

geografiskt närliggande aktörerna, utan även med internationella dito. Denna utveckling har 

starkt bidragit till dagens allt kraftigare konkurrens. Utvecklingen har lett till att det har blivit 

allt svårare för företagen att bibehålla sina kunder, vilket genererat ett ökat behov av att skapa 

nya värden för kunden.    

Detta gäller speciellt företag som verkar inom branscher där teknologi utgör kärnan i 

produkten. Tekniken har tappat i värde som konkurrensmedel, då dagens tekniska utveckling 

är av mycket högre takt än vad den var tidigare. Detta har fått till följd att livslängden för nya 

tekniska innovationer drastiskt har förkortats2. Tekniska innovationer är också imiterbara, 

vilket kan medföra att de inte blir unika för företaget3. Om detta skriver Konkurrensverket i 

en rapport från 2003. Detta får till följd att de företag som investerar i innovationer, de som 

går i bräschen, inte får de konkurrensfördelar de önskar. Därtill medför det också att de 

företag som imiterar innovatören slipper göra de misstag som innovation innebär och kan på 

så sätt minska risken för felsatsningar. Dagens teknik är också så pass liksidig att det blir svårt 

för kunderna att se någon egentlig skillnad mellan dem4. Om detta skriver Selina Mård 

Berggren och Thomas Abrahamsson. De menar att tekniska innovationer i sig självt inte 

längre kan skapa några konkurrenskraftiga fördelar för företagen. Värden måste istället skapas 

på andra sätt, där tekniken endast kommer att fungera som förutsättning. Detta är ytterligare 

händelser vilka har förstärkt behovet, för företagen, att skapa värden för att kunna behålla sina 

kunder.

Ovanstående utveckling har också haft starkt inflytande på den Svenska telekombranschen. 

Dock finns det ytterligare händelser som har varit av stor betydelse för denna branschs 

utveckling. Fram till 1989 hade Televerket (numera Telia Sonera) monopol på all 

telekommunikation i Sverige5. 

                                                
1 Castells, 2000
2 Staël von Holstein, 2006
3 Konkurrensverket, 2003
4 Mård Berggren, Abrahamsson, 2005
5 Wikberg, 1996
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1993 skedde en avreglering av den svenska tele- samt mobiltelemarknaden, då den nya 

telelagen trädde i kraft. I och med detta upprättades Post och Telestyrelsen som 

tillsynsmyndighet för branschen6. Avregleringen genomfördes mot bakgrund av önskan till 

ökad konkurrens på den svenska telekommunikationsmarknaden. 

”Mobilmarknaden är inte längre en nischmarknad, utan en marknad som
tillhandahåller tjänster av stor betydelse för det svenska samhället. I en sådan 
situation är det inte önskvärt att mobilmarknaden präglas av en oligopolliknande 
struktur.”(Post och Telestyrelsen 1999)

I Post och Telestyrelsens rapport från 1999 konstaterades att den svenska 

telekommunikationsmarknaden kännetecknades av en oligopolliknande struktur7. Detta på 

grund av att de verksamma aktörerna, vilka var nätägare, hade en beroendeställning 

sinsemellan. Rapporten kunde också konstatera att prisutvecklingen mot slutanvändaren varit 

relativt oförändrad under senare delen av 90-talet och att svenska privatkunder betalade mer 

än privatkunder i de andra nordiska länderna. PTS ansåg att den rådande prisbilden mot 

slutkonsumenten ej var motiverad och att det fanns utrymme för ökad konkurrens, både 

gällande antalet operatörer samt gällande tariffer. Mot denna bakgrund fattade PTS ett antal 

beslut för att öka konkurrensen inom branschen och därmed sänka kostnaderna för 

konsumenterna. Denna händelse ligger till grund för den intensiva konkurrens som råder idag

mellan företagen på telekommunikationsmarknaden. Detta har lett till att företagen fått allt 

svårare att behålla sina kunder.

Ett av besluten som lagstadgades var att de nätägande operatörerna skulle upplåta sina 

respektive nät åt konkurrerande företag, så kallad nationell roaming8. Detta medförde att 

operatörer som ej finansiellt kunnat bygga egna nät skulle ges möjligheten att konkurrera på 

mobiltelemarknaden. De tredjehandsoperatörer, även kallade virtuella operatörer, som 

uppstod bidrog med en mångfald och skapade därmed grunden för en ökad 

konkurrenssituation inom branschen9.

                                                
6 Konsumentverket, 2003
7 PTS, 1999
8 PTS, KKV, KOV, 2001
9 PTS, 2003
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En annan åtgärd PTS vidtog var att 1999 anmäla Telia till EU kommissionen som ett företag 

med betydande inflytande på den svenska marknaden för samtrafik11. När en abonnent hos en 

operatör ringer en abonnent som är ansluten till en annan operatör medför detta att den ena 

operatören trafikerar den andra operatörens telenät för att samtalet ska kunna kopplas fram. 

Denna teletrafik, när teleoperatörer trafikerar varandras nät, kallas för samtrafik. Samtrafik till 

mobiltelenäten kommer antingen från ett annat mobilnät eller ett fast nät. Den operatör som 

låter en annan operatör dirigera över trafik har rätt att ta ut en avgift, en så kallad 

samtrafikavgift.

Denna avgiftsreglering innefattar i dagsläget inte bara Telia utan alla de stora operatörerna på 

marknaden, då de enligt PTS också besitter en dominant ställning12. Samtrafiksavgiften har på 

fem år sjunkit med 73 %, vilket inneburit att stora delar av mobilteleoperatörernas intäkter 

gått förlorade då mycket av dessa kommer från denna avgift13. Däremot har kostnadsbilden 

för att bedriva mobilteleverksamhet, framförallt för tredjepartoperatörer, minskat vilket har 

lett till ett ökat antal aktörer på marknaden. Denna händelse har inneburit att samtalstrafiken 

blivit allt mindre lönsam för företagen samt att konkurrenstrycket kraftigt har ökat.

                                                
10 PTS, 2006
11 PTS, KKV, KOV, 2001
12 PTS, 2004
13 PTS, 2003

Från början av 90-talet fram till 2006 har det 

startats 73 nya företag som erbjuder mobila 

tjänster.10 År 2000 började utvecklingen ta fart, 

efter att under hela 90-talet varit relativt 

oförändrad. År 2003 skedde en ytterligare 

acceleration i utvecklingskurvan då med 17 

nystartade företag mot 4 året innan. Denna 

utveckling har sedan hållit i sig under 2004 

samt 2005.  
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De ökade antalet aktörer på marknaden har inneburit att konsumenterna har fler 

valmöjligheter än vad de hade tidigare, vilket också gjort att det blivit svårare för företagen att 

behålla befintliga kunder.   

En företeelse som styrker att det blivit svårare för företagen att behålla sina kunder är de 

ökade antalet nummerporteringar14. Antalet porteringar har ökat med närmare 400 % mellan 

åren 2002 till 2005 och det är mycket som tyder på att vi 2006 kommer att se en siffra på över 

700 000 nummerporteringar.   

År 1998 fick PTS i uppdrag av Europaparlamentet att dela ut 3G15 tillstånd, vilka skulle 

införas i samtliga EU länder16. Införandet av 3G på den svenska marknaden innebar inte bara 

att användningsområdet inom telekom ökat, utan också att en fjärde nätägande operatör 

uppstod17. Denna händelse har ytterligare ökat striden om befintliga kunder inom 

telekommunikationsbranschen.

Alla dessa åtgärder, genomförda av PTS, har lett till att konkurrenssituationen avsevärt har 

förändrats i jämförelse med hur det såg ut på 90-talet. Det är främst den ökade konkurrensen 

från några av tredjepartsoperatörerna (vilken möjliggjorts genom sänkta samtrafikavgifter och 

lagstadgad roaming), samt en ny nätägande operatörs inträde på marknaden som bidragit till 

lägre kostnader för konsumenten18.

Den globala utvecklingen, att tekniken har försvagats i sin roll som konkurrensmedel samt de 

åtgärder PTS vidtagit har gjort att klimatet blivit betydligt tuffare för 

telekommunikationsoperatörerna. För första gången minskar omsättningen för mobila tjänster 

i Sverige, skriver PTS19. Detta har fått till följd att möjligheten att använda samtalspriset som 

konkurrensmedel minskat, då denna nått en sådan nivå där den inte kan bli mycket lägre20. 

Den allt högre innovationshastigheten, i kombination med kortare livscykler, har också 

medfört att tekniska innovationer inte heller kan ses som effektiva strategiska resurser, när det 

gäller att skapa sig långsiktiga konkurrensfördelar. 

                                                
14 Bilaga 1- Porting statistics, SNPAC, 2006
15 För definition av 3G se not 1.7
16 PTS, 2006
17 PTS, 2005
18 PTS, 2005
19 PTS, 2004
20 Nyström, 2006
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Aktörernas kärnprodukt, samtalspris och tekniska prestanda är därför otillräcklig ur

konkurrenssyfte. Mot bakgrund av ovanstående är det tydligt att det krävs nya metoder för att 

skapa värden för att behålla sina kunder och därmed kunna överleva på dagens hårda 

marknad. 

1.2 Problemdiskussion 

Dagens marknadssituation inom den tekniskt intensiva svenska telekombranschen har 

uppkommit ur en rad viktiga händelser. Den juridiska utvecklingen har varit avgörande för 

branschens utveckling och har därmed skapat den grundförutsättning som branschens aktörer 

måste leva under samt rätta sig efter21. Teknikens utveckling har också haft en avgörande roll 

för branschens progression. För det första har tekniska innovationer tappat sin tyngd som 

konkurrensmedel22 och för det andra har den bidragit till att antalet konkurrenter ökat23. Dessa 

två händelser har tillsammans gjort att konkurrensen kraftigt ökat för dagens branschaktörer 

och slaget om kundernas lojalitet har blivit allt hårdare.

En rad händelser har också ägt rum på det globala planet, vilket skapat dagens globaliserade 

konkurrenssituation24. Globaliseringen har därmed också bidragit till branschens ökade 

konkurrensutsatthet och minskade kundlojalitet.    

Det hårdnande klimatet som idag råder på telekommunikationsmarknaden är ett resultat av 

ovanstående händelser, vilka har fått till följd att kärnprodukten inte länge räcker till som 

konkurrensmedel25. För att skapa lojala kunder måste man erbjuda kunden något utöver 

denna. Det har blivit en nödvändighet att skapa värden som sträcker sig utöver kärnprodukten 

och därigenom tillgodose befintliga kunders behov. De aktörer som ej klarar detta kommer 

snabbt att tappa marknadsandelar och tids nog försvinna från marknaden.  

1.3 Problemformulering

Vilka faktorer är viktiga för att företag inom telekommunikationsbranschen skall kunna skapa 

lojala kunder?

                                                
21 PTS, 2004
22 Mård Berggren & Abrahamsson, 2005
23 PTS,2005
24 Castells, 2000
25 Nyström, 2006
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1.4 Syfte

Syftet är att genom en fallstudie analysera och utvärdera om företag i 

telekommunikationsbranschen, genom värdeskapande processer, lyckas med att behålla sina

kunder.

1.5 Val av perspektiv 

Vi kommer genomgående i uppsatsen att ha ett säljar- respektive köparperspektiv. Detta för 

att tydligt kunna angripa vår problemformulering samt vårt syfte. Perspektivet hjälper också 

till att bibehålla det fokus som valts i uppsatsen. I och med att vi fokuserar på om företag kan 

skapa lojala kunder och detta genom att skapa ytterligare värden gentemot dessa, faller sig 

detta perspektiv väldigt naturligt. Säljarperspektivet är valt på grund av att det är 

mobilteleoperatörerna som måste utveckla nya metoder för att överleva. Kundperspektivet är 

valt på grund av att det är mobilteleoperatörernas kunder som ligger till grund för dessa

metoder. Utifrån dessa perspektiv kommer vi sedan att välja våra teorier. Olika teorier har sin 

grund i olika perspektiv.     

1.6 Avgränsning

Uppsatsen har vi valt att avgränsa inom följande ramar:

 Som undersökningsobjekt har vi valt att avgränsa oss till mobilteleoperatörer, då vi 

anser att de väl kan representera telekombranschen.  

 Uppsatsen kommer endast att undersöka befintliga privatkunder som har 

abonnemang som betalform.

 Den kvantitativa undersökningen kommer att begränsas till Stockholmsregionen. 

4

3
2

KS
1

Perspektiv:

1. Säljarperspektiv
2. Köparperspektiv
3. Kanalperspektiv
4. Omvärldsperspektiv
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1.7 Definition av viktigt begrepp

För att underlätta den fortsatta läsningen har vi valt att definiera 3G som begrepp då det 

kommer att vara återkommande i texten. Detta görs för att minimera risken för onödiga utlägg 

och upprepningar och därmed tydliggöra innehållet för läsaren.

 3G, tredje generationens mobilnät, möjliggör ett större användningsområde för 

mobiltelefoni då näthastigheten är större. Det tekniska namnet på nätet är UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System) och är efterföljaren till de tidigare 

mobila systemen 1G, 2G vilka i folkmun kallas NMT och GSM.
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2. Metod- samt Materialval

2.1 Metodval och Urval

Vid uppsatsskrivning finns det två olika ansatser att utgå ifrån. Dessa två är induktiv 

respektive deduktiv26. Metoden vi tänker använda är deduktiv, det vill säga att vi utgår från 

existerande teorier för att se om empirin bekräftar dessa eller inte. Vilka teorier vi har valt 

återkommer vi till i teoriavsnittet. 

Då vi vill analysera och utvärdera om företag i telekommunikationsbranschen lyckas med att 

skapa lojala kunder kommer vi att använda kvalitativa liksom kvantitativa data. Med 

kvalitativa samt kvantitativa data menar vi att teoretiska data görs om till operationaliserade 

variabler som går att mäta27.

Kvalitativa data

Den kvalitativa datan kommer vi att erhålla genom två intervjuer med personer som jobbar på 

företag inom mobiltelebranschen. Dessa företag kommer vara det urval som får representera

branschen, det vill säga säljarperspektivet i uppsatsen. Urvalet har gjorts genom 

bekvämlighetsmetoden, då företagen finns representerade i den region där vi kommer att 

genomföra undersökningen28. Intervjumaterialet är uppbyggt, av en i förväg, fastställd

intervjuguide. Denna guide är inget vi kommer att följa slaviskt, men strukturen skapar 

stommen för frågeupplägget. Detta gör att vi får svar på utsatta variabler, samt att det erbjuder 

en flexibilitet som kan leda till en bredare informationsinhämtning.

Kvantitativa data

Insamlingen av den kvantitativa datan kommer att göras genom en enkätundersökning på 25 

befintliga kunder hos de fyra största mobiloperatörer i Sverige. Denna undersökning kommer 

att representera köparperspektivet i uppsatsen. I detta urval kommer respondenterna vara 

mellan 21 till 40 år, vilket ligger i linje med det åldersintervall hos populationen där 

abonnemang är den vanligaste betalformen29.  Detta urval är valt på grund av att vi önskat nå 

en så rättvis bild som möjligt av populationen.

                                                
26 Johannessen, Tufte, 2003
27 Johannessen, Tufte, 2003
28 Bryman, 1997
29 PTS, 2004
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Urvalet har gjorts dels genom bekvämlighetsmetoden, då vi valt att begränsa oss till en 

region30. Dock består respondenterna inom regionen av ett slumpmässigt urval.  

Enkäten kommer att vara semistrukturerad, det vill säga en kombination av öppna frågor där 

respondenten själv får skriva sitt svar, och prestrukturerade frågor där respondenten får fylla i 

redan färdiga svarsalternativ31. Dock kommer de prestrukturerade frågorna att dominera och 

de öppna frågorna kommer endast att användas när det prestrukturerade alternativet ej kan ge 

önskat resultat. De prestrukturerade frågorna kommer vara på ordinalnivå, det vill säga 

graderade32. Strukturen väljer vi på grund av att det ger svaren en större bredd, vilket passar 

syftet med vår undersökning.

2.2 Materialval

Uppsatsen kommer fram för allt att grunda sig på primärdata, det vill säga de kvalitativa samt 

kvantitativa undersökningarna33. För att underbygga uppsatsens problembakgrund samt

problemdiskussion har vi använt oss av information insamlad främst från PTS, dock 

förekommer även material från Konsumentverket, Konkurrensverket, Internet samt enstaka 

muntliga källor. Teorikapitlet bygger på information insamlad från kurslitteratur.

2.3 Validitet

Validitet är ett begrepp som används för att se hur väl data och metoder representerar 

fenomenet som skall undersökas34. Det fastställer hur väl data representerar populationen i 

stort och hur exakta de metoder man använder är. Det finns två typer av validitet, yttre och 

inre. Uppsatsens yttre validitet kan ses som hög då vi finner att de valda teorierna väl matchar 

uppsatsens fenomen. Den inre validiteten är kopplad till uppsatsens variabler. Även denna 

anser vi vara god.  

2.4 Reliabilitet

Begreppet är ett mått på hur tillförlitlig forskarens insamlade data är35.  Reliabiliteten rör 

undersökningens data, vilka data som används, insamlingssättet och hur de bearbetas. 

                                                
30 Bryman, 1997
31 Johannessen, Tufte, 2003
32 Johannessen, Tufte, 2003
33 Johannessen, Tufte, 2003
34 Johannessen, Tufte, 2003
35 Johannessen, Tufte, 2003
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Det finns olika sätt att testa datas reliabilitet. En metod är att göra samma undersökning på 

samma respondenter vid flera tillfällen. Den kvalitativa datan håller i uppsatsen en hög 

reliabilitet då de båda intervjuobjekten är verksamma på betydande poster inom respektive 

företag. Intervjuerna har skett under avslappnade former vilket resulterat i en god dialog. 

När det kommer till den kvantitativa datan finns det klara brister i antalet respondenter. Detta 

medför att reliabiliteten måste anses som låg. Dock är bearbetningen av den insamlade datan 

gjort på ett sådant sätt att om urvalet varit större skulle reliabiliteten vara god.  

2.5 Generaliserbarhet

Med generaliserbarhet menas antingen om resultatet från undersökningen kan överföras till 

hela populationen eller om resultatet från undersökningen kan överföras till andra besläktade 

situationer36. Den kvantitativa undersökningen i uppsatsen är gjord på ett sådant sätt att 

generaliserbarheten skulle vara god om urvalet av respondenter varit högre till antalet. 

Resultatet är av sådan karaktär att den inte faller under god generaliserbarhet rent akademiskt, 

dock pekar resultatet åt ett sådant håll som kunde förväntas vilket gör att det kan antas att ett 

liknande resultat skulle ha framkommit även vid ett större urval.    

2.6 Förklaring till objektivitet pga anställning på undersökningsobjekt

Då en av författarna är anställd på ett av undersökningsobjekten bör detta nämnas. Uppsatsen 

är dock inte skriven för att vara ett managementuppdrag, utan ur rent studiesyfte.  

                                                
36 Johannessen, Tufte, 2003
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3. Teori

3.1 Teoretisk argumentation

Av vår bakgrund framgår att det krävs nya metoder för att skapa lojala kunder, detta för att 

kunna överleva på dagens hårda mobiltelemarknad. Vi vill därför plocka fram de viktiga 

faktorerna för att företag inom telekommunikationsbranschen skall kunna skapa lojala kunder. 

Som tidigare skrevs kommer vi studerar både säljaren liksom köparen för att besvara dessa 

faktorer, detta för att olika teorier har olika utgångspunkter i sitt teoretiska resonemang. För 

att teoribildningen ytterligare skall förfinas är det också av vikt att definiera vilken 

affärsmodellstruktur mobilteleoperatörer bör anamma. Den svenska mobiltelemarknaden 

befinner sig i dagsläget i mognadsstadiet i sin livscykel, vilket betyder att de aktörer som 

bifinner sig på marknaden får slåss allt hårdare för att skapa lojala kunder. Detta betyder att

kunderna idag kan kräva mer av operatörerna för att de skall stanna kvar hos dem, uppfylles ej 

dessa krav vänder de sig till någon annan som bättre kan göra detta. Resultatet av detta är att 

aktörerna måste utveckla sin företagsstruktur för att kunna tillgodose sina kunder. Detta 

stadium, mognadsstadiet, i livscykeln kräver att operatörerna måste rikta om sitt fokus, från 

att prioritera utbyte till att prioritera utveckling av sin affärsmodell37. Utvecklingsstrukturen

fokuserar på att öka intäkterna genom att utveckla företaget och dess kunderbjudande. 

Värdeskapande processer, att skapa ytterligare värden gentemot kunden, är en viktig 

beståndsdel i denna struktur. Motsatsen, utbytesstrukturen, fokuserar däremot på att sänka

kostnaderna. I denna struktur spelar värdeskapande processer inte samma roll, då de inte 

främjar de metoder som används i strukturen.  

Beroende på var produkten befinner sig i livscykeln, bör säljaren arbeta utifrån en av dessa strukturer.

                                                
37 Normann, 1993

Struktur

Utbyte Utveckling

Utveckling

Utbyte

Produktlivscykeln
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Mot bakgrund av ovanstående, tillsammans med våra valda perspektiv, kommer vi att välja en 

teoribildning som behandlar omständigheter på en mogen marknad. Alltså hur man som 

säljare skall bete sig för att kunna öka intäkterna genom utveckling samt värdeskapande och

därigenom skapa konkurrensfördelar, vilket leder till lojala kunder.

3.2 Teoretisk redogörelse

Värdestjärna

Normann menar att det finns två sätt för företag att förmedla produkter och tjänster38. För att

förklara den ursprungliga värdekedjan kan man jämföra den med distributionslinjen hos en 

bilförsäljare. Bilfabrikanten levererar ett visst värde till distributören som förvärvar värdet. 

Distributören ifråga ökar i sin tur värdet innan erbjudandet vidarebefordras till återförsäljaren, 

som gör det samma innan erbjudandet slutligen säljs till den enskilda kunden. I denna modell 

ligger fokus hos aktörerna på nästkommande led i kedjan och alla strävar efter samma mål 

nämligen att tillgodose kedjans behov. Istället för att generera en värdeskapande relation till 

slutkunden fokuserar aktörerna ifråga på att tillfredställa nästa leds önskemål och behov.

Samarbetet mellan ekonomiska aktörer är inte längre så enkelt, linjärt och sekventiellt som 

värdekedjan beskriver. Relationer mellan parter är mer komplexa än värdekedjans linjära 

tillverka/sälja-modell. Istället för att i tur och ordning öka produktens värde, skapar de aktörer 

som deltar i produktionen värde genom olika former av ”samproducerande” relationer. 

Norrman menar dock inte att värdekedjan är irrelevant för den moderna ekonomin utan bara 

att den har blivit begränsad. Han jämför sammanhanget med teorin om att jorden är platt. Med 

det menar Norman att den ursprungliga teorin fungerar alltjämnt i begränsade sammanhang, 

t.ex. vid asfaltering av en parkeringsplats utanför ett köpcentrum.  Däremot är teorin inte 

lämplig för en trafikpilot i ett flygplan. Teorin om att jorden är platt bör därför inte betraktas 

som felaktig utan snarare begränsad till dess sammanhang. 

Enligt Norrman har relationerna i modern tid blivit mer komplexa. Värdekedjeteorin täcker 

därför inte upp de affärsmöjligheter som öppnar sig genom ett samproduktionsperspektiv på 

aktörernas relation. 

                                                
38 Norman, 1994
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En återförsäljare bidrar inte enbart med pengar till fabrikanten, utan även med värde i form av 

t.ex. information om konkurrenssituationen, missnöjda kunder, kundens sätt att utnyttja bilen 

eller kundens köpbeteende.  Denna information ligger då till grund för utformningen av 

bilmodeller, kunderbjudanden, försäkringsvillkor, marknadsföring osv. 

Återförsäljaren hjälper på så sätt fabrikanten och distributören att skapa bättre produkter och 

kringaktiviteter. Detta bidrar till en win/win relation mellan parterna och ökar lönsamheten för 

alla inblandade parter.

Denna värdeskapande process där aktörer går samman för att samproducera värde kallas 

värdestjärnan. I denna modell ligger fokus på att tillfredställa slutkundens behov samt att 

skapa långsiktiga relationer till sina kunder. De olika aktörerna som ingår i värdestjärnan 

vidtar endast sådana åtgärder som skapar värde för slutkunden. Alla icke värdeskapande 

aktiviteter försöker man rationalisera bort. Det är därför av största vikt att alla i nätverket 

känner till slutkundens behov, samt att man jobbar tillsammans för att uppnå och skapa dessa 

värden. 

Denna teori är av stor vikt när vi skall belysa den hårda konkurrens som idag råder på 

mobiltelemarknaden. Teorin behandlar, ur ett säljarperspektiv, hur företag skall gå tillväga 

för att genom dialog samt interaktion med slutkund och aktörer i nätverket på bästa sätt skapa 

sig konkurrensfördelar. Målet är att skapa värden, i värdeskapande processer, med sin 

slutkund. Teorins essens är att genom att lyssna på sin kund kan man, som företag, skapa sig 

lönsamma samt ihållande relationer, med andra ord lojalitet.

Målstyrning & Processtyrning

Målstyrning och processtyrning beskriver hur planeringsprocessen ser ut i ett företag för att 

denne skall nå sina mål39. Målstyrning innebär att företagsledningen definierar tydliga mål för 

verksamheten, för att sedan välja optimal väg för att nå de uppsatta målen. Processtyrning 

definierar inte mål på samma sätt, utan företagsledningen ställer upp en vision utifrån den 

information de har i dagsläget. Fokus hos målstyrningen ligger på de uppsatta målen och de 

betraktas som ”heliga” och kan ej kan förändras. Leder ej den utsatta vägen till målen 

förändras vägen, men målen behålls intakta. Istället för att styra utifrån målen fokuserar 

processtyrningen på själva processen, vilka leder fram till målen/visionen. 

                                                
39 Normann, 1993
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Skillnaden är att denna styrningsform inte fastställer konkreta framtida tillstånd för 

verksamheten, utan visioner hur det framtida tillståndet bör se ut med den information som 

ledningen har i dagsläget. Detta gör att fokus ligger på de steg (processer) som leder fram till 

visionen. Om processerna skulle vissa att den uppsatta visionen inte kommer att uppfyllas

ändras visionen och inte vägen dit, viket är fallet vid målstyrning. 

Ur ett säljarperspektiv gör detta att processtyrning passar bättre på marknader som är 

föränderliga och där kravet på värdeskapande är högt. Det gör att aktören snabbt kan anpassa 

sig efter nya krav och önskemål som dennes kunder ställer.

Värdeskapande genom interaktion

Induktion och deduktion är metoder vilka beskriver hur man samlar in data till en 

undersökning och kan inte ses som direkta teorier40. Vid en induktiv undersökning samlar 

man sin information genom att först samla in data för att sedan skapa strukturen. Vid en 

deduktiv undersökning däremot samlar man information genom att först skapa struktur för att 

sedan samla in data. Den stora skillnaden mellan dessa två metoder är vilken typ av svar man 

kan erhålla. En deduktiv metod begränsar typen av svar då strukturen har skapats på förhand. 

Detta gör att de svar man får bestäms utifrån den struktur man valt att ställa upp. En induktiv 

metod saknar denna begränsning, då data ej begränsas av någon i förhand uppsatt struktur. 

Detta gör att svaren man erhåller vid en induktiv undersökning kan vara av helt annan 

karaktär än den man tänkt sig från början.

För att kunna skapa värden gentemot sina kunder är det viktigt att, ur ett säljarperspektiv, 

veta hur man skall samla in information. Samlar man information efter den deduktiva 

metoden kommer man inte att erhålla den information som är nödvändig för att kunna 

värdeskapa gentemot sina kunder. Den induktiva metoden däremot gör det möjligt för 

företagen att ta lärdom och hitta de värden kunderna efterfrågar. Genom denna interaktion kan 

sedan dessa värden användas för att skapa en konkurrenskraftig affärsmodell.

                                                
40 Johannessen, Tufte, 2003
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Involvement theory

Teorin bygger på att det är nödvändigt att fånga kunder med högt engagemang då detta är en 

förutsättning för att skapa relationer41. Med engagemang menas hur känslomässigt involverad 

kunden är i köpet och hur stor relevans det har. Utan engagemang från kunden reduceras 

utbytet mellan kund och företag till en transaktion, det vill säga en tillfällig relation. När 

kunden är lågt engagerad söks en så kort köpprocess som möjligt vilket förhindrar att en 

relation kan skapas. Är kunden dock högt engagerad är denne benägen att lägga både tid och 

pengar på tjänsten/produkten och söker en relation som skapar en trygghet.

Involveringsteorin är viktig ur den aspekten att den redogör för kundens egna engagemang i 

företaget och produkten. För att kunna skapa bestående relationer och lojala kunder måste det 

finnas ett engagemang från kundens sida. Detta engagemang skapar en ovärderlig fördel för 

företaget på en marknad där det råder hård konkurrens. Det är därmed av stor betydelse, för 

företaget, att veta vad som engagerar kunden. Denna teori belyser därmed köparperspektivet

i vår uppsats. 

Affärsidé

För att kunna bedriva en verksamhet i allmänhet, framgångsrik i synnerhet, krävs en väl 

genomarbetat affärsidé42. Detta handlar främst om att upprätta en bra balans i sina relationer 

med omvärlden. Ett sätt att göra detta är genom en form av specialisering, vilket innebär att 

man väljer en utbytesmiljö för att bedriva sina transaktioner med. Valet av denna miljö måste 

göras med omsorg. Det är viktigt att organisationen passar och att man har som mål att bli 

överlägsen på den tänkta marknaden, att man blir dominant.  Begreppet affärsidé innefattar 

flera olika faktorer som alla vävs samman i ett komplext mönster, av systemkaraktär, vars mål 

är att vara överlägset. För att kunna skapa denna överlägsenhet måste man som företag skapa 

något unikt, en kombination av marknad, teknologi, produkt osv. som inte tidigare skådats.  I 

detta mönster finns det några huvudkomponenter där det måste råda överensstämmelse: 

Marknadssegmentet, Produktsystemet och Organisationsstrukturen (resurser och organiserad 

kunskap). Skulle det uppstå misfits, bristande överensstämmelser, leder det ofta till bristfällig 

affärsidé. 

                                                
41 Fill, 2002
42 Normann, 1999
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Vi belyser i tidigare kapitel att det råder en kraftig konkurrens på dagens mobiltelemarknad. 

Som en del i att klara denna situation måste företag eftersträva en dominans inom sitt 

verksamhetsområde. Då dominansen uppnås genom sammansättningen av en rad olika 

faktorer, vars innehåll kan härledas från marknad, produkt och teknologi, har vi valt att 

tillämpa Richard Normanns teori rörande ett företags affärsidé. Eftersom strävan om 

dominans grundar sig i företagets vision är denna teori sedd ur ett säljarperspektiv.   

Service management

Till skillnad från traditionell företagsledning i tillverkningsföretag finns det två centrala 

förändringar av fokus hos serviceföretagen43:

 En övergång från intresse för verksamhetens interna konsekvenser till intresse för de 

externa konsekvenserna.

 En övergång från inriktning på struktur till inriktning på process.

Tjänstevision/Tjänstekoncept

För att genomföra ett lyckat tjänstekoncept måste båda dessa förändringar finnas med. Ännu 

en viktig del inom ledningsfilosofin är att fokusera på processen. Här gäller att inte ha för 

hårda strukturer utan satsa på ett flexibelt system. Detta för att skapa en motiverande miljö 

och utrymme för eget initiativ. 

Istället för att använda begreppet affärsidé kan man i ett tjänsteföretag istället använda termen 

tjänstevision44. Denna används för att bestämma företagets marknad samt vilka problem som 

det ska försöka lösa. 

Underställt tjänstevisionen är tjänstekonceptet/tjänstekoncepten. Detta är mer konkreta 

riktlinjer som berättar vad företaget avser att göra för ett visst kundsegment och hur detta ska 

genomföras samt med vilka resurser. Är dessa tjänstekoncept inte införstådda och accepterade 

av samtliga personal är risken stor att företaget upplevs inkonsekvent. Det är därför viktigt att 

tjänstekoncepten är så konkreta som möjligt och att de passar in i den övergripande 

tjänstevisionen. 

                                                
43 Grönroos,2002
44 Grönroos, 2002
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Då mobilteleoperatörer till stor del kan ses som serviceföretag, i och med att deras primära 

produkt framförallt är samtal och sms, måste denna aspekt ses som relevant. 

Tjänstevisionen/tjänstekonceptet och Normanns teori om affärsidé berör samma ämne, dock 

är Gummessons aspekt ett viktigt komplement då det specifikt berör serviceföretag samt hur 

affärsidé/vision skall förmedlas.

Tjänstekonceptets fokus ligger i hur företaget skall kunna operationalisera sina beslut till 

konkreta handlingar, därmed belyser den säljarperspektivet
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3.3 Teoretisk syntes

Vilka faktorer är viktiga för att företag inom telekommunikationsbranschen skall kunna skapa 

lojala kunder?

På en mogen marknad präglad av en komplex konkurrens som ständigt förändras gäller det 

för företag att anpassa sig till marknadssegmentets krav och önskemål. Detta uppnås genom 

dialog och interaktion med kunderna, vilket i sin tur genererar en högre grad av involvering. 

Genom att öka graden av interaktion med kunderna kan man därigenom dels få viktigt 

information av vad som önskas, dels minska ledtiderna för sina tjänster samt skapa en känsla 

av delaktighet. Genom detta processtyrda arbetssätt ställs dialogen i fokus vilket medför att 

resultaten kan anpassas till de förändringar som sker på marknaden. Insamlingen av data sker 

därmed efter de principer som kan härledas från Involvement Theory samt Värdestjärnan.

De data som aktörerna erhåller från marknadssegmentet struktureras sedan om till sådan 

information att den kan användas i företagets affärsmodell. Denna information kommer sedan 

att influera alla delar i organisationen, det vill säga dess organisationsstruktur samt 

produktsystem. Detta förhållande är det som bör eftersträvas enligt teorin om affärsidé. 

Den information som har utformat organisationsstrukturen och produktsystemet skall sedan 

implementeras i kunderbjudandet. I och med detta möjliggör företaget en konceptualisering 

av den utformning som tidigare gjordes i organisationsstrukturen samt produktsystemet. Allt i 

enlighet med tjänstekonceptet.   

Genom att följa ovanstående steg kommer denna process generera ett paketerat värde 

gentemot kunden. Detta värde kommer att vara av samma karaktär som kunden själv har 

efterfrågat vid interaktionen. Det har därmed skett en värdeskapande process mellan företag 

och kund.
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3.4 Modell över teoretisk syntes

I omvärlden finns olika förutsättningar och strategierna anger hur företagen skall handskas med dessa. En 

omvärld kan t.ex. ha vissa förutsättningar, medan en annan har helt andra. Därav blir också valet av strategier 

olika. Bakgrunden anger vilka förutsättningar som råder inom ramen för vår uppsats och boxen visar de 

strategier som företagen således bör använda. Detta för att i slutändan skapa värden gentemot kunden.

DATA

- Värdestjärna
- Involvement theory
- Induktiv, processtyrd

STRUKTUR &  
INFORMATION

- Affärsidé

KONCEPTUALISERING

- Tjänstekoncept

UPPTÄCKA

- Dialog
- Interaktion
- Involvering
- Lärande

UTFORMA

- Datan struktureras &   
görs om till information
som sedan implementeras
i affärsidén 

IMPLEMENTERA

- Konceptualisering av
affärsidén

VÄRDE

- i form av produkt,
 tjänst som  kunden 

själv efterfrågar

BAKGRUND

VÄRDE

- i form av produkt,
 tjänst som  kunden 

själv efterfrågar

STRATEGI

Tillvägagångssätt 
för att hantera 
omvärlden

OMVÄRLD

Förutsättningar 
som skapats av 
omvärlden

LOJAL KUND
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Genom att integrera med köparen uppnår man en involvering vilket leder till tillfredställelse 

hos denna. Därefter är det upp till säljaren att använda sig av informationen för att skapa 

lyckade system och strukturer samt uppnå korrelation i företagets olika delar. Efter detta bör 

säljaren implementera informationen i processen som sker för att skapa erbjudanden mot 

köparen. Det vill säga integrera köparens tankar i säljarens koncept. 

För att cirkeln ska kunna slutas krävs att säljaren verkligen följer detta resonemang. Sker 

konceptualiseringen utan köparens tankar och önskemål integrerade i processen kommer 

detta att generera en produkt som inte är förankrad i omvärldens önskemål. Detta kan leda 

till att produkten saknar det värden som efterfrågas vilket leder till en olönsam produkt eller 

tjänst. 

Företaget bör:

– genom interaktion med kunden upptäcka vad denne önskar sig av produkten/tjänsten 

och vad som får honom/henne involverad.

– utforma kunderbjudandet efter de kriterier som framkommit genom interaktion, samt i 

enighet med företagets struktur

– implementera den information som skapat företagets struktur, detta för att kundens 

önskemål skall formas till konkreta erbjudanden.
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3.5 Teoretisk referensram

Syftet är att genom en fallstudie analysera och utvärdera om företag i 

telekommunikationsbranschen, genom värdeskapande processer, lyckas med att behålla sina 

kunder.

För att undersöka detta kommer vi använda oss av nedanstående variabler. Olika variabler

syftar också mot olika perspektiv. Variablerna gällande data syftar endast mot köparen, 

medan variablerna rörande struktur & information samt konceptualisering kommer syfta mot

säljaren.

Data

 Interaktion

Hur upplever respondenten att kommunikationen med företaget fungerar?

 Involvering

Hur engagerad är respondenterna i produkterna och tjänsterna?

 Tillfredställelse

Hur väl uppfylls respondenternas behov?

Struktur & Information

 Grad av implementering

Hur mycket av informationen använder företaget för att skapa organisationsstrukturen 

samt produktsystemet?

 Sammansättningens korrelation

Råder det samstämmighet mellan marknad, organisation och produkt?

Konceptualisering

 Grad av konceptualisering

Till vilken grad skapas kunderbjudanden av den insamlade datan/implementerade 

informationen? 
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4. Casebakgrund

För att få svar på uppsatsens problemformulering och syfte är vi tvungna till att analysera två 

företag som tillsammans väl kan representera telekommunikationsbranschen samt ge en så 

rättvis bild som möjligt på hur företag på en tekniskt intensiv arena lyckas skapa lojala 

kunder. Två företag som arbetar inom telekommunikationsbranschen är mobiloperatörerna 3 

och Telenor. 

Anledningen till att 3 valdes som undersökningsobjekt är för att det är ett relativt nytt företag 

på den svenska mobilmarknaden, en uppstickare där risken att de använder sig av gamla 

metoder och tankesätt är liten. Dessutom var de först med att erbjuda den nya tredje 

generationens mobila tjänster. 

På andra änden av skalan fann vi Telenor (nyligen uppköpta Vodafone) som ett företag som 

varit med sedan länge och därmed förmodligen arbetat fram ett arbetssätt grundat på 

erfarenhet istället för ”trial and error”. 

Genom att undersöka dessa två företag, vars profiler skiljer sig åt, tror vi att de slutsatser vi 

kommer fram till genom denna analys väl kan representera alla de företag som befinner sig på 

andra delar av skalan.   
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5. Empiri

Den kvalitativa empirin är framtagen utifrån intervjuer med personer hos två verksamma 

operatörer på den svenska mobilmarknaden. Syftet med intervjuerna är att se hur företagen 

arbetar kring ämnet lojalitet samt hur de värdesätter olika faktorer som enligt teorin påverkar 

detta ämne. Vidare i kapitlet redogörs för den kvantitativa empirin i form av en 

sammanställning av den enkätundersökning som genomförs. Syftet med undersökningen är att 

ta reda på, utifrån ovanstående variabler, hur respondenternas användningsmönster ser ut. 

Anledningen till att båda undersöknings formerna används är för att se om det finns något 

korrelation mellan kunderna användande och företagens agerande med avsikt att svara på 

uppsatsens problemformulering och syfte.

5.1 Kvalitativ undersökning

5.1.1 Intervju med 3

Referat från intervju med Thomas Wandahl, Loyalty Director på 3 

– 3 & lojalitet

Det tydligaste kvittot på lojalitet är när en kund gör en medveten rekommendation till en 

ickekund, med andra ord att det skapas en word-of-mouth situation kring produkten. I ett 

större perspektiv skapar nöjda kunder ett ”buzz” kring varan, vilket kan ses som en ovärderlig 

handling. Detta menar Thomas Wandahl, 3:s nya Loyalty Director.  

Wandahl, tidigare Vice President – Head of SAS Eurobonus, tillträdde den nya tjänsten i 

februari 2006. Tjänsten utlystes på Shlomo Liran, CEO, begäran efter att företaget för första 

gången hösten 2005 visat en neråtgående trend i antal abonnenter. Avdelningen rymmer idag, 

maj 2006, ett 80-tal anställda vars hela fokus ligger på att genom olika åtgärder efterstäva 

lojala kunder.

Wandahl anser att man genom att koppla samman service, leverans och kommunikation kan 

få till stånd ett lönsamt lojalitetsprogram, men begreppet lojalitet är rymligare än så. 
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Vidare berättar han att det finns några grundpelare som tillsammans bygger upp begreppet 

lojalitet. Dessa fundamentala delar är något som han återkommer till under hela intervjun, 

vilket därigenom underbygger vikten av dessa värden, värden han kallar för ”loyalty drivers”. 

Loyalty drivers: 

- Recognition

Personlig relation, Wandahl menar att en av grunderna till att skapa lojalitet 

är att erkänna kunden, att skapa en känsla av familjär karaktär. Detta får 

kunden att känna sig välkommen och omhändertagen vilket leder till en god, 

och förhoppningsvis långvarig, relation. Något som därmed gynnar båda 

parter.

- Nice surprise

Wandahl tror att det bästa sättet att belöna sina kunder för ett högt / bra 

användande är genom positiva överraskningar knutna till kundens beteende. 

Ex. Om kunden skickar mycket SMS en månad så skall detta premieras 

genom gratis SMS följande månad.

   

- Simplicity

“simplicity är kritiskt” Med detta syftar Wandahl på vikten av tydlighet vad 

gäller allt ifrån produkten och utbudet till prisplanen. Det skall vara enkelt 

att förstå vad man ser, läser och upplever. Blir det får krångligt tappar man 

intresset, vilket kan leda till att man också tappar kunden.

- Functionality 

Brister det i funktionen blir det svårt att motivera kunden till att stanna kvar. 

Att alla delar inom organisationen fungerar väl är av yttersta vikt för att man 

skall kunna leverera en tillfredställande tjänst. Speciellt viktigt är det förstås 

att kärnprodukten (hårdvaran) inte dras med fel och brister men också att 

alla de ”touch points” (de funktioner som företaget har ut mot kund till 

exempel butiker och kundtjänst) som finns fungerar så felfritt som möjligt.        
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- Accessibility  

Tillgänglighet gäller främst de olika ”touch points” som erbjuds. Det gäller 

för kunden att lätt kunna komma i kontakt med företaget om frågor eller 

problem uppstår. Som exempel på detta har 3:s kundtjänst numera 

bemanning dygnet runt. Informationen som kommer dessa touch points 

tillhanda ses som en ovärderlig källa för underrättelse parallellt med att de 

skapar värden frö kunden i form av dialog. 

- Communication 

Kommunikation är ett centralt begrepp då det gäller att följa kunden under 

hela dennes livscykel. Wandahl menar att kommunikation med kunden leder 

till två saker, dels får företaget en insikt om eventuella brister vilka de 

därmed kan åtgärda, dels får kunden möjlighet att ventilera tankar och idéer 

och känner sig i och med detta utvald och speciell. 

- Consistently 

Wandahl menar att om ett konsekvent budskap förmedlas ur alla delar av 

företaget så minimeras risken för missförstånd. 

Det underlättar därmed verksamheten för alla inblandade parter. Vilket 

knyter an till punkten ”simplicity”, att allt ska göras så enkelt som möjligt.  

– Svårigheter & Företag

Det låter enkelt men är väldigt svårt att ”execute” – att få till stånd i verkligheten. Det är 

många olika delar som ska fungera för att man ska kunna ge en god service och därmed kunna 

erhålla förutsättningarna för att skapa värden, vilket på sikt kan leda till lojalitet. Det gäller att 

man inte drabbas av till exempel tekniska motgångar och liknande, saker som man kanske inte 

direkt råder över. 

Ytterligare en aspekt som Wandahl pekar på är storleken på kundstocken. För att det ska 

finnas ett behov av ett lojalitetsprogram, med andra ord en del i organisationen avsedd att 

hantera just sådana frågeställningar, gäller det att antalet kunder är så stort att det känns 

motiverat att satsat på.
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Vidare förklarar Wandahl butikernas roll som lojalitets skapande touch points. Han menar att 

butikernas främsta uppgift är att sälja och att detta av tradition står i konflikt med förmågan 

att odla långvariga relationer och därmed skapa värden. Därtill är det, i synnerhet i 

storstäderna, en stor omsättning på både personal och kunder. 

Sen är det givetvis också en fråga om pengar. Det gäller för företaget att inse de fördelar som 

ett lojalitetsprogram för med sig, och inte bara se utgifterna. Man måste se lojalitet som en 

långsiktig investering, och med detta följer också en intäkt – R.O.I (return of investment) 

– Svårigheter & Kund

Trots att tidigare delar implementerats väl kan det fortfarande uppstå hinder. Wandahl pekar 

på en aspekt som han kunde se hos SAS, och deras Eurobonus system, nämligen svårigheten 

att alltid möta kundens förväntningar samt att få kunden att anpassa sig till den nivå han gjort 

sig förtjänt av. Har kunden en gång bekantat sig med bekvämligheterna på ”guld nivå” och 

därefter på grund av minskat resande blivit degraderad kan det vara svårt att uppskatta 

servicen på ”silver nivå”. Kunden har vant sig vid den högsta nivån och förväntar sig därmed 

samma serviceutbud på den lägre nivån. Detta får till följd att den service kunden en gång 

uppskattade, när han blev uppgraderad till ”silver”, nu har förlorat i värde då han upplevt 

något bättre. 

Då denna situation är svår att komma ur pekar Wandahl på en av de Loyalty drivers han 

tidigare redogjort för nämligen Nice Surprise. Genom att man undviker att i förväg utlova 

någon belöning för ett beteende och i stället väljer att överraska kunden kringgår man därmed 

kundens möjlighet att bygga förväntningar.

      

– Effekter

Genom att göra ständiga undersökningar kan man mäta effekterna av de olika åtgärderna som 

görs. Utifrån sådana analyser har man på 3 kunnat se tydliga resultat av företagets agerande. 

Företaget har som bäst kunnat utläsa en cirka 20 procentig ökning i användandet hos de 

kunder som varit föremål för lojalitetsprogrammet mot de, med exakt samma användarprofil, 

som inte varit en del av programmet. 
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– Gamla kunder vs nya kunder 

Behandlar man sina befintliga kunder på ett bra sätt och därigenom lyckas skapa en god 

relation kommer dessa att rekommendera produkten vidare, vilket leder till nya kunder. Har 

man väl fått in kunderna i systemet startar processen med att ”skapa behov”. Detta menar 

Wandahl och fortsätter med att beskriva hur behoven identifieras och lokaliseras. Det finns 

två skolor när det handlar om att kartlägga behov: Antingen frågar man helt enkelt kunden om 

vad denne använder, eller önskar sig kunna använda, eller så går man in i användarloggar och 

tar reda på vad kunden faktisk har använt för funktioner och tjänster. Wandahl är en stark 

anhängare av den sistnämnda och menar att det kan vara stor skillnad på vad kunden säger 

mot vad han verkligen gör. Genom att använda sig av så kallad Data mining kan man ställa 

två kunder med liknande användande mot varandra, lokalisera olikheterna, och därefter rikta 

anpassad marknadsföring innehållande de tjänster som den ena profilen saknar. Genom att 

använda sig av denna process kan erbjudandet skräddarsys till kunden vilket leder till en 

större träffsäkerhet. Kunden slipper därigenom att anpassa sitt användande till de erbjudanden 

som råder för stunden.  

– Relation eller erbjudande…

När det kommer till vad som är viktigas för företaget, en bra relation eller ett kanon 

erbjudande anser Wandahl relation. Han menar att man genom en god relation kan skapa ett 

långsiktigt, och därmed lönsamt, förhållande till kunden medan ett kanon erbjudande ses som 

ett kortsiktigt agerande som därmed saknar förutsättningarna för en bestående relation. Därtill 

saknar erbjudanden förmågan att skapa något unikt på samma sätt som en relation. Andra 

aktörer på marknaden kan kopiera erbjudanden medan relationer är något som byggs upp 

mellan två parter och gör den därmed unik.  
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5.1.2 Intervju med Telenor

Referat från intervju med Peter Eriksson, Senior Purchaser Terminal Management på

Telenor 

För att begränsa otroheten bland dagens kunder gäller det att skapa värden som sticker ut. 

Därigenom kan man attrahera nya köparna samt vårda de befintliga. Erbjudandets 

sammansättning måste bestå av väl fungerande terminaler, lättbegripliga betalstrukturer, bra 

kundtjänst samt ett uppdaterat tjänsteutbud. Företaget måste helt enkelt erbjuda kunden ”en 

sexig produktportfölj”. Detta menar Peter Eriksson på Telenor (tidigare Vodafone) 

- Relation med kund

Eriksson anser att grunden till all form av business ligger i en bra relation till sin kund. Att 

man genom ständigt arbete måste underhålla relationen för att få ett lönsamt förhållande. Han 

menar att vikten av en god relation till kunden måste anses som ovärderlig. Vidare menar han 

att relationsbyggandet börjar redan i butik för att sedan övertas av kundtjänst, retention, och 

att det måste ses som ett långsiktigt arbete där alla delar bidrar.

Eriksson ser den tid kunden är knyten till företaget (i Telenors fall bindningstiden) som en 

mandatperiod under vilket det gäller att satsat hårt på kunden. Detta är företagets enda chans 

att bygga upp en bra relation som förhindrar otrohet, att kunden lämnar företaget så fort 

avtalstiden löpt ut. Detta arbete sker bland annat genom att kunden ska vara med om tre ”aha-

upplevelser” under mandatperioden. Dessa upplevelser/erbjudanden anpassas till kundens 

beteende och förhöjer därmed relationen. Han varnar dock för att man som företag skyltar 

med erbjudanden innan kunden har ingått avtal och menar att detta skapar onödiga 

förväntningar.

– Input från kund

Att ha en öppen dialog med sina kunder och ta tillvara på all den information som kommer in 

till företaget tycker Eriksson är viktigt. Detta hjälper företaget att förbättra och förnya både 

kärnprodukten och det kringliggande tjänsteutbudet. På Telenor, som Eriksson representerar, 

arbetar alla avdelningar, utom de administrativa, på ett eller annat sätt med att behandla och 

förvalta input från kunderna. Olika information attraheras av olika avdelningar och det gäller 

att kanalisera informationen på ett sådant sätt att den hittar rätt inom organisationen så den 

kan förvaltas på ett bra sätt. Även leverantörerna tar del i arbetet för att ständigt kunna 

leverera det senaste och bästa produkterna, väl anpassade till vad kunden efterfrågar. 
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Av all input som kommer Telenor tillhanda mynnar cirka 10 % ut i erbjudanden och 

produktförbättringar.   

     

Det är dock ett arbete under ständig förbättring då man ser vikten av information hämtad från 

användaren. Eriksson menar också att den interna kommunikationen alltid kan förbättras för 

att man inte ska tappa vital information längs vägen.

– Telenor och lojalitet

Eriksson menar att lojalitet byggs upp genom 30% ödmjukhet, 30% empati och 30% 

vinnarinstinkt.

Då kärnprodukten fått en så liten betydelse, parallellt med den hårda konkurrens situationen 

som råder på dagens marknad, gäller det att i hela sitt marknadstänk hela tiden eftersträva 

lojala kunder. Detta kan uppnås genom kundvård och långsiktigt kommunikation. Har man 

som företag en solid bas att stå på har man möjlighet att arbeta med dessa bitar i stävan att få 

lojala kunder. Vidare menar Eriksson att lyckas man med detta arbete kommer de befintliga 

kunderna generera nya. 

1 2 3 4

1 I en perfekt värld arbetar alla delar inom företaget åt ett och samma håll vilket ger en total lojalitet. 
2 Avdelningarna efterstävar gemensamma mål och ett stort antal kunder förblir lojala.
3 Företagets interna kommunikation brister, avdelningarna arbetar åt olika håll, det uppstår en 
kontraproduktiv situation vilket leder till att ett antal kunder lämnar företaget när något bättre erbjuds på 
markanden. De som blir kvar är de som av slöhet, ointresse eller juridiska obligationer inte byter. 
4 Företagets kunder finner inga anledningar till att stanna kvar. All form av lojalitet uteblir.

– Peter Eriksson, om konsekvenserna av internt arbete.



34

En av de svårigheter som kan uppstå är att finansiellt kunna motivera ett lojalitetsarbete. För 

vissa kan det se ut som om pengarna bara strömmar ut. Detta menar dock Eriksson kan 

avhjälpas genom att ge arbetet tillräckligt med tid för att resultat ska kunna ses. De pengar 

som går ut ur företaget idag kommer med stor sannolikhet att komma åter imorgon. 

–  Framtiden, vad kommer det satsas på… 

Vad det gäller rent tekniska features tror Eriksson på Musik, TV och Bluetooth medan kamera 

funktionerna sakta kommer dö ut. Han tror även att vi går mot en tid av paketlösningar där 

kunden köper en grundtjänst som hon sedan matchar med diverse plustjänster. Kunden får i 

och med det en totaltjänst väl anpassad till dennes användande. Företaget kan därmed erbjuda 

bättre lösningar till ett större antal kunder. När det kommer till mjuka värden tror Eriksson på 

service. Han menar att service alltid varit något företaget satsat på men att det på sikt kommer 

att vara ännu mer betydelsefullt i differentierings syfte. Vidare anser han att dialogen med 

kunderna även den blir viktigare då det handlar om att tillgodose kunden med de produkter 

och tjänster som denne efterfrågar. 
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5.2 Kvantitativ undersökning

Sammanställning av enkätundersökning 

Enkäten är uppdelad i tre olika delar. Den första delen rör respondenternas ålder och kön. Vår 

ambition har varit att uppnå en lika könsfördelning och ett åldersintervall som ligger i linje 

populationen, där abonnemang är den vanligaste betalformen. Nästkommande del är i 

avgränsningssyfte. Då endast en viss abonnemangsform ska undersökas gallras icke 

önskvärda respondenter ut i denna del. Den sista avdelningen i undersökningen härrör ur den 

teoretiska referensramen och syftar till att besvara de variabler som där återfinns. 

Undersökningen i dess helhet med frågor, svar samt kodning finns att läsa i bilaga 1 och 2.

Del 1, fråga 1, 2.

I undersökningen ligger könsfördelningen på 56 % män och 44 % kvinnor. Majoriteten av de 

tillfrågade är i åldern 21-25 och därefter i fallande skala upp till 40 år. 

Del 2, fråga 3 

Av förklarliga skäl är samtliga respondenter redogjorda för i undersökningen 

Abonnemangskunder /privat. 

Del 3, fråga 4-13

Del tre inleds med frågan om vilken operatör som respondenten använder, detta för att 

undersökningen ska uppnå en så ballanserad bild som möjligt med representanter från alla de 

stora operatörerna. 
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Därefter följer två frågor om respondentens användarmönster. Dessa är till för att se i vilken 

utsträckning användandet sker, hur involverade respondenterna är i sina produkter. Frågorna 

är uppdelade i utgift respektive tjänst/funktion.

Ingen av respondenterna i undersökningen hade en månadsavgift som översteg 900 kr. 80% 

av de tillfrågade låg jämnt fördelade mellan 300-900, resterande svarade att de understeg 300 

kronors gränsen.  

Samtliga av de tillfrågade nyttjade samtal/SMS och knappt hälften uppgav att de använde 

MMS tjänsten. Musik, Video och Internet nyttjades vardera av drygt en femtedel av 

respondenterna. Totalt kan konstateras att 64% av respondenterna använde sig av en eller fler

tjänster utöver kärntjänsten, samtal/SMS.

När det kommer till val av operatörer så var det den enda öppna frågan i undersökningen. 

Anledningen till detta val var för att frågan inte skulle begränsa respondentens svar och 

därigenom ge en så fri förklaring som möjligt. I den respons som erhölls återfinns bland annat 

följande svar: täckning, tekniken, spännande erbjudande, telefonen, priset och billigast.  

För att få en inblick i hur involverade respondenterna är i valet av operatör ställdes frågan om 

hur lång tid de ägnade åt detta val. 72 % svarade på en femgradig skala 3 eller lägre, men 

andra ord ganska kort tid. De resterande hade svarat 4. 

För att mäta interaktionen mellan företag och kund ombads respondenterna redogöra för 

kontakten med sin operatör. 
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Av de som hade varit i kontakt med företaget efter köpet, vilket visade sig vara 72%, var 

kontakten med butik det vanligaste tillvägagångssättet tätt efterföljt av kundtjänst. Endast 

16% visade det sig hade blivit kontaktade av företaget. Vad det gäller kvalitén på samtliga 

kontakter kan det ur undersökningen utläsas ett medelsvar på 3,63 av 5. 

Som avslutning på undersökningen valdes tre frågor rörande kundnöjdheten, om de kände sig 

tillfredställda, skulle rekommendera produkten samt om de skulle stanna kvar efter 

bindningstiden. En majoritet av respondenterna svarade på en femgradig skala 4 beträffande 

hur tillfredställda de kände sig. Även på frågan om de skulle rekommendera sin operatör 

visade det sig vara majoritet till företagens fördel. 76 % svarade att de skulle rekommendera 

operatören. Om respondenten skulle stanna efter bindningstiden visade det sig råda lite större 

osäkerhet då 24 % svarade att de inte visste. Dock kan man också här utläsa att en 

övervägande del av de tillfrågade, 68 %, skulle stanna kvar hos sina operatörer efter det att 

bindningstiden tagit slut.
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6. Analys

Interaktion

- Hur upplever respondenten att kommunikationen med företaget fungerar?

Enligt den kvalitativa undersökningen måste man ha ett kundfokus i sin affärsverksamhet för 

att överhuvudtaget kunna överleva på dagens marknad45. För att kunna skapa värden som 

kunden efterfrågar blir kommunikationen med kunden därför helt avgörande. För att 

underlätta denna kommunikation måste man göra det lätt för kunden att komma i kontakt med 

företaget. Det är också viktigt att kunden uppfattar dialogen som positiv, när kontakten väl 

sker. Det är därför nödvändigt att alla som direkt jobbar mot kunden är införstådda med att 

dialogen är grundläggande för att hitta de värden kunden värdesätter.

Av de olika sätt på vilket kunden har haft kontakt med företaget visar den kvantitativa

undersökningen att kvalitén har upplevts som bäst då företaget tagit kontakt med kunden. 

Detta ligger också i linje med vad den kvalitativa undersökningen säger. Thomas Wandahl 

menar att en av kontaktformens främsta uppgifter är att skapa dialog med kunden. Tanken är 

sedan att kunden skall bli kontaktad under olika delar av livscykeln för att upprätthålla 

dialogen. Resonemanget styrks också av Peter Eriksson som anser att kundens bindningstid 

fungerar som mandatperiod, där företaget har sin enda möjlighet att bygga upp ett förtroende. 

I den kvalitativa delen av empirin framkommer det att butikernas fokus ligger på att sälja,

vilket därmed förklarar det något lägre kvalitetsvärdet (värde 3,5/5) som framkom i relationen 

kund – butik i den kvantitativa undersökningen. Det resultatet gör att butiken får det sämsta 

omdömet av respondenterna, gällande den upplevda kvaliteten på kontakten av de tre 

kontaktkanalerna. Dock säger den kvalitativa undersökningen att butiken är en av de 

viktigaste kanalerna för att skapa värden genom interaktion och dialog. Detta visar att det 

finns en motsättning gällande butikens roll inom företaget, vilket också avspeglar sig på 

omdömet av interaktionen. 

                                                
45 För redogörelse av svar och värden från den kvantitativa undersökningen se bilaga 2. Detta gäller även för 
kapitel 7.
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Dock finns det skillnader i respondenternas svar beroende på om respondenten angett att 

denne kommer att vara lojal, illojal eller ej vet. De lojala respondenterna är de som upplevt 

den högsta graden av kvalité gällande upplevd kontakt. Dessa har också angett ett dubbelt så 

högt snittvärde vid sin bedömning av butikskontakten, mot dem som ej kommer vara lojala.

Involvering

- Hur engagerad är kunden i produkterna och tjänsterna?

Den kvalitativa undersökningen visar att kärnprodukten (samtal och SMS) har tappat sin roll 

som involverande instrument, vilket gör att man som företag måste hitta nya sätt att involvera 

sin kund. Det gäller för företagen att lokalisera de värden kunden värdesätter och omvandla 

dem till erbjudanden. Detta görs genom den dialog samt interaktion som redogjorts för i 

tidigare variabel.

Detta styrks också av den kvantitativa undersökningen. Tittar man på den undersökningen ser 

man ett tydligt samband mellan hur mycket tid respondenten lagt ner inför sitt val av operatör 

och hur många tjänster denne använder. De respondenter som använder fler tjänster än samtal 

och SMS har nästan ett dubbelt så högt värde (3,1/5), vad gällande tid nedlagd inför köp, än 

de som endast använder samtal och SMS (1,7/5). Detta visar att de respondenter som har ett 

högre tjänsteutnyttjande har en högre involveringsgrad vid val av operatör. Detta styrks också 

av att de respondenter som har ett högre tjänsteutnyttjande likväl har en högre 

månadskostnad. Av de som ringer för mellan 600-900 kr/mån använder 50% fler tjänster än 

samtal och SMS, medan samma siffra för de som ringer upp till 300 kr/mån är 6%. Mot

bakgrund av detta kan det konstateras att respondenter som är villiga att lägga mer pengar på 

sitt mobilanvändande, också har en större benägenhet att använda fler tjänster. Detta kan ses 

som en indikator på en högre involvering då de utnyttjar telefonen till mer än bara 

kärntjänsterna.
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Tillfredställelse

- Hur väl uppfylls respondenternas behov?

Som redogjorts i tidigare variabel bekräftar båda undersökningarna att det krävs nya sätt att 

involvera sin kund. Dock framgår det i den kvalitativa undersökningen att ett värdeskapande 

tjänsteutbud endast inte räcker som konkurrensmedel. Den personliga relationen har enligt 

undersökningen blivit allt viktigare. Detta redogörs för i den kvalitativa undersökningen där 

det framgår att företagen i allt större utsträckning fokuserar på åtgärder, vika är ämnade för att 

stärka den personliga relationen mellan företag och kund. Detta görs främst genom åtgärder 

inom butiksledet, kundtjänst samt att man kontaktar kund (vilket redogjorts för tidigare). 

Detta resonemang kan styrkas med hjälp av den kvantitativa undersökningen. Tittar man på 

snittet för respondenters tillfredställelse uppgår detta till 3,8 och snittet för deras upplevda 

kvalitet uppgår till 3,63. Jämför man dessa värden med de respondenter som angivit en högre 

tillfredställelsegrad än 4 (det vill säga över snittet) finner man att dessa angivit den upplevda 

kvaliteten till 3,75 i snitt. Detta kan påvisa att de åtgärder den kvantitativa undersökningen 

redogör för ger önskad effekt, det vill säga ökad upplevd kvalitet ger större 

kundtillfredsställelse.

Grad av implementering

- Hur mycket av informationen använder företaget för att skapa

      organisationsstrukturen samt produktsystemet?

I den kvalitativa empirin går det att utläsa hur input som erhålls från kunderna tas om hand 

inom organisationen. Informationen behandlas och bearbetas antingen av den avdelning som 

tar emot den alternativt så försöker man slussa den vidare inom organisationen så att den kan 

förvaltas på rätt sätt. Detta arbete kan ses som ett direkt kvitto på hur väl interaktionen med 

kunderna fungerar. Har företaget ett högt informationsutbyte med sina kunder, som dessutom 

tas om hand på ett konstruktivt sätt, resulterar detta i en bra grund för den fortsatta 

utvecklingen av företagets alla delar. Resultatet av ett sådant arbete kan utläsas i den modell 

Eriksson presenterar. 



41

Den visar att om företagets olika delar arbetar mot ett gemensamt mål samt att den interna 

kommunikationen fungerar på ett tillfredställande sätt kommer detta arbete att återspegla sig i 

företagets förmåga att generera bra produkter och tjänster, vilket i förlängningen leder till 

nöjda kunder. En annan metod som också används är att instifta en avdelning vars uteslutande 

arbete kretsar kring interaktionen med kunderna. 

Avdelningen ansvar då helt för bearbetningen av den information som kommer in till 

företaget. Fördelen med detta är att risken för att information ska komma på villovägar 

minimeras. Utifrån detta skapar sedan avdelningen de erbjudanden som företaget presenterar 

för sina kunder. Tillskillnad från det föregående arbetssättet finns ingen annan avdelning

representerad i detta arbete vilket kan leda till att resonemangen kring utformningen och 

implementeringen kan bli trångsynta. Utifrån den kvalitativa empirin kan följaktligen 

konstateras att företagen dock genom olika arbetssätt inser vikten av, samt arbetar med, att 

implementera information som kommer de tillhanda i deras produkter och tjänster.        

Sammansättningens korrelation

- Råder det samstämmighet mellan marknad, organisation och produkt? 

Denna variabel har stora likheter med variabeln grad av implementering. En skillnad är dock 

att denna variabel mäter hur mycket de tre olika delarna i verksamheten (marknad, 

organisationsstruktur samt produktsystem) genomsyras av den information som 

implementeras (grad av implementering). Värdet på variabeln är starkt bundet till graden av 

implementering, det vill säga fungerar inte den senare variabeln kommer heller inte den förra 

att göra det.

Utifrån den kvalitativa undersökningen tycks det råda god korrelation mellan de tre delarna. 

Företagen tycks vara medvetna om att det är viktigt att samtliga inom organisationen känner 

till kunden, vad denne efterfrågar och utifrån det jobbar åt samma håll. Det är viktigt att alla 

förstår detta samband, enligt den kvalitativa undersökningen. 
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Grad av konceptualisering

- Till vilken grad skapas kunderbjudanden av den 

      insamlade datan/implementerade informationen? 

Ur den kvalitativa undersökningen kan det läsas att Eriksson menar att dialogen med 

kunderna blir allt viktigare, då det handlar om att tillgodose kunden med de produkter och 

tjänster som denne efterfrågar. För att kunna skapa produkter som ligger i linje med 

efterfrågan måste informationen göras om till fungerande koncept som kan erbjudas 

marknaden. Utifrån empirin kan konstateras att i konkreta erbjudanden konceptualiseras cirka 

10 % av all den information som kommer företaget tillhanda. Därtill kan antas att ytterligare 

en del av informationen säkerligen sätter sina spår i både verksamheten och andra övriga 

erbjudanden. Detta då det framkommer i den kvalitativa empirin att input från kunder hjälper 

till att förbättra och förnya både kärnprodukten samt de kringliggande tjänsterna. 
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7. Resultat

Syftet är att genom en fallstudie analysera och utvärdera om företag i 

telekommunikationsbranschen, genom värdeskapande processer, lyckas med att behålla sina 

kunder.

Utifrån den kvantitativa undersökningen kan det utläsas att en majoritet av de tillfrågade 

respondenterna kommer att stanna kvar hos sin nuvarande operatör när bindningstiden gått ut. 

Endast ett fåtal uppgav att de kommer att byta operatör medan en knapp tredjedel uppgav att 

de i dagsläget ej vet. Detta resultat måste ses som gott då en sådan liten del av de tillfrågade 

var så pass missnöjda att de inte känner sig villiga att stanna kvar som kunder. 

Ovanstående kan ses som ett bevis på att de företag som använder sig av värdeskapande 

processer, så som personliga relationer, i högre grad lyckas med att skapa lojala kunder. Detta 

resultat grundar sig på ett antal faktorer som särskiljer de respondenter som kommer att vara 

lojala, mot de illojala och de som ej vet. De lojala respondenterna har den högsta graden av 

tillfredställelse likväl som ett högre snittvärde gällande den upplevda kvalitén i kontakten med 

företaget. Dessa har också överlägset högst upplevd kontakt med butik.

Resultatet tyder på att de respondenter som har en hög tillfredställelse, i kombination med hög 

upplevd kvalité vid kontakt med företaget och framförallt med butik, också i högre grad är 

lojala. 

Detta visar att företagen inom telekommunikationsbranschen lyckas med att skapa lojala 

kunder genom värdeskapande processer. Dock skall det tilläggas att företagen borde lägga 

större ansträngning på butiken som värdeskapande kanal. Undersökningen visar att denna 

kanal är väldigt effektiv när det gäller att skapa lojala kunder. Dock så har den, i snitt, fått det 

sämsta betyget av de olika kontaktkanalerna gällande upplevd kontakt. Om snittvärdet för 

kontaktkanalen kunde höjas torde också lojaliteten stiga.
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Undersökningarna visar också att den formen av kontakt som upplevs som bäst är när kunden 

blivit kontaktad av företaget. Då hög upplevd kvalité på kontakten, i kombination med hög 

tillfredställelse, skapar lojalitet borde denna metod för lojalitetsskapande vara ytterst effektiv. 

Anledningen till att denna kontaktform upplevs som bäst är svår sia om. En anledning kan 

vara att kunden känner sig uppskattad och speciell när denne bli kontaktad.  
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8. Slutsats och Diskussion

Vilka faktorer är viktiga för att företag inom telekommunikationsbranschen skall kunna skapa 

lojala kunder?

Som framkommer i uppsatsens bakgrund och efterföljande diskussion har 

telekommunikationsbranschen nått en punkt i sin livscykel där det tidigare arbetssätten inte 

längre räcker till. Det har därför blivit viktigt för aktörerna i denna bransch att lokalisera de 

faktorer som är avgörande för en fortsatt överlevnad. En av nyckelfaktorerna, tillika 

uppsatsens kärnämne, är att finna nya vägar vars mål är att skapa en lojal kundkrets. En av 

dessa vägar pekar på nödvändigheten att skapa värden utöver kärnprodukten och därigenom 

behålla sina kunder. 

Vi drar slutsatsen att kontakten med kunder är av stor betydelse när det kommer till att skapa 

fortsatt förtroende och därmed lojalitet. Detta värde, dialogen mellan företag och kund, 

värdesätts väldigt högt av båda parter och genererar även positiva effekter när det kommer till 

ytterligare kringvärden. Att lyssna på sin kund och använda sig av dennes åsikter i sitt 

utvecklingsarbete skapar en harmoni mellan vad kunderna kan förvänta sig av företaget och 

hur företaget i sin tur kan lyckas leverera det efterfrågade. Därmed kan företaget ständigt 

förbättra sin produktportfölj så att den hela tiden överensstämmer med omvärldens önskemål 

samt står ut i konkurrensen mot liknande aktörer i branschen. 

Vår slutsats är att följande faktorer är viktiga för att företag inom 

telekommunikationsbranschen skall kunna behålla sina kunder:

   Uppmärksamhet

Genom att ägna kunden uppmärksamhet känner sig denne utvald och speciell. Företaget 

och produkten blir på det sättet mer än bara en lösning på ett problem för kunden. Det 

skapas en social relation mellan parterna vilken ger bra och långsiktiga

konkurrensfördelar. 
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   Den fysiska interaktionen

Om kommunikationen mellan företag och kund fungerar på ett tillfredställande sätt 

kommer detta leda till att värden kan skapas.

Interaktionen når bäst resultat när den sker ansikte mot ansikte.

   Dialog

Att föra en god dialog med sin kund är en förutsättning för att kunna utveckla sin 

produkt efter dennes önskemål. Nyckeln till framgång ligger i förmågan att ta tillvara på 

den information som uppkommer i dialogen. 

Vi kan konstatera att den personliga relationen är ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa 

lojalitet. Tillsammans med ett väl fungerande tjänste- och produktutbud skapar de en mycket 

god språngbräda för dagens företag i strävan för att överleva på en marknad som präglas av 

hög konkurrens, där kärnprodukten inte längre räcker som enda konkurrensmedel. 

Vidare forskning

I denna uppsats har vi fokuserat på relationen mellan företag och kund, för att se hur företag 

inom telekommunikationsbranschen skall kunna behålla sina kunder. En ytterligare intressant 

undersökning vore att titta på hur företagen inom branschen jobbar internt för att kunna 

värdeskapa mot sin kund. Vi har till viss del berört detta, dock går det att ytterligare fördjupa 

sig i ämnet. Ämnet är intressant med anledning av att kan man ej, som företag, vårda den 

information kunderna ger en kommer heller inte informationen att konkretiseras till 

erbjudanden och service. 
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10. Bilagor

10.1 Bilaga 1 – porting statistics, sep-01 – jul-06
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10.2 Bilaga 2 – kvantitativundersökning, enkät

Hej mobilkund!
Frågeformulär gällande Dig som kund samt ditt användande

Var vänlig ringa in det alternativ som överensstämmer bäst på dig.

1. Kön

1Man 2Kvinna

2. Ålder

1≤ 15   216-20   321-25   426-30   531-35   636-40   741-45   846-50   951-55   1056 ≥

3. Vilken typ av mobilkund är Du?

1Abonnemangskund/privat 2Abonnemangskund/företag

3Kontantkortskund 4Flera (vilka?)……………..

Är Du endast kontantkortskund eller företagskund kan Du hoppa över resterande frågor!

Tack för Din medverkan!

4. Vilken av operatörna ringer Du med idag?

1Telenor                    23                    3Comviq             4Telia                  5Annan………

5. Hur mycket ringer Du för i månaden?

     1≤ 300          2300 – 600          3600 – 900         4900 – 1200          51200 ≥

6. Vad använder Du din mobil till? (ringa in de exemplen som passar in på dig) 

     1Samtal & SMS                           2MMS                           3E-mail                          4Musik

           5Videosamtal              6Internet               7Annat:………………………..

7. Varför valde Du den operatör Du har idag?

………………………………………………………………...........................................
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8. Hur mycket tid lade Du ned vid valet av operatör och erbjudande?

Lite                   1                2                 3                 4                 5                   Mycket
9. Har Du varit i kontakt med Din operatör efter köpet?

Ja                                     1Nej

Om ja, på vilket/vilka sätt? (Om nej, fortsätt till fråga 11)

2Besökt butik                      3Ringt kundtjänst                   4Blivit  kontaktad av företaget 

10.  Hur upplevde Du kontakten? (hoppa över de kontaktsätt du ej upplevt)

2-xBesökt butik:
Mycket dålig              1               2               3               4               5               Mycket bra

Motivering:………………………………………………………………………………………..

3-xRingt kundtjänst:
Mycket dålig              1               2               3               4               5               Mycket bra

Motivering:………………………………………………………………………………………..

4-xBlivit kontaktad av företag:
Mycket dålig              1               2               3               4               5               Mycket bra

Motivering:………………………………………………………………………………………..

11.  Hur tillfredställer din nuvarande operatör dina behov som mobilkund?

Mycket dålig             1               2               3               4               5               Mycket bra

     Motivering:……………………………………………………………………………...

12.  Skulle Du rekommendera din operatör till en vän?

1Ja                                 2Nej                               3Vet ej 

13. Kommer Du att stanna kvar som kund när din bindningstid är slut?

1Ja                                 2Nej                                3Vet ej 

Motivering:………………………………………………………………………………
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10.3 Bilaga 3 – kvantitativundersökning, matris & beräkningar

1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2

2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 6 4 4 4 3 3 4 4 5 5 3 2 3

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 2 2 3 1 4 1 3 3 3 2 2 1 4 2 3 3 2 1 1 4 4 3 2 3 4

5 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 1 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3

6 1
2
5

1
2
5

1 1 1
2
4
6

1
2
6

1 1 1
2
6

1
2
6

1
4
6

1
2
4

1 1
2

1 1
2
3
6

1
2
5

1
4

1
4
6

1 1 1
2

1
4
5
6

1 1
2
5

7 S E N E D A N - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 4 3 1 1 4 4 1 1 2 4 2 3 2 4 2 2 1 3 2 3 2 4 4 2 3

9 2 3 3
4

1 1 2 3 3 3 2
4

2 2
3

1 2
3
4

1 2 1 2 2 3 1 3 4 1 2

10 4 4 2
3

- - 4 4 4 5 3
4

4 4
4

- 2
4
4

- 3 - 4 3 2 - 3 4 - 4

11 3 3 4 3 5 4 4 4 5 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5

12 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3

13 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1

1- Kön: 14 Män, 11 Kvinnor

2- Ålder: 13 i åldern 21-25, 7 i åldern 26-30, 3 i åldern 31-35, 1 i åldern 36-40

3- Abonnemangsform: 25 Abonnemangskunder/ privat

4- Operatör: 6 Telenor, 7 Tre, 7 Comviq, 5 Telia

5- Månadskostnad: 5 ringer för under 300, 10 ringer för 300-600, 10 ringer för 600-900

6- Användningsområde: 25 använder samtal & SMS, 12 använder MMS, 1 använder E-mail, 

6 använder Musik, 5 använder Videosamtal, 8 använder Internet

7- Motivering till val av operatör: : täckning, tekniken, spännande erbjudande, telefonen, 

priset och billigast.   

8- Tid vid val av ope. :1=5, 2=8, 3=5, 4=7, 5=0

9- Kontakt med ope. : 7 Nej, 10 Butik, 9 Kundtjänst, 4 Kontakt av ope. 

10- Hur upplevdes kontakten: Butik, 1=0, 2=1, 3=3, 4=6, 5=0, Medel:3,5

                          Kundtjänst, 1=0, 2=2, 3=1, 4=5, 5=1, Medel: 3,6

                          Kontakt från ope., 1=0, 2=0, 3=1, 4=3, 5=0. Medel:3,8



54

11- Tillf. av behov: 1=0, 2=1, 3=6, 4=15, 5=3

12- Rekommendation: 19 Ja, 3 Nej, 3 Vet ej

13- Stanna kvar ef. bindningstid: 17 Ja, 2 Nej, 6 Vet ej

Diverse medeltal och uträkningar:

Stanna kvar efter bindningtiden. 68 %

 Tillfredställandegrad = 3,9 i snitt

 Upplevd kontakt = 3,7 i snitt

 Typ av kontakt:

o Butik = 24 %, Upplevd kontakt = 4,0 i snitt

o Kundtjänst = 47 %, Upplevd kontakt = 3,5 i snitt

o Kontakt fr ftg = 12 %, Upplevd kontakt = 3,5 i snitt

De som ej tänker stanna kvar. 8 %

 Tillfredställandegrad = 3,0 i snitt

 Upplevd kontakt = 3,3 i snitt

 Typ av kontakt:

o Butik = 50 %, Upplevd kontakt = 2,0 i snitt

o Kundtjänst = 50 %, Upplevd kontakt = 4,0 i snitt

o Kontakt fr ftg = 50 %, Upplevd kontakt = 4,0 i snitt

De tveksamma. 24 %

 Tillfredställandegrad = 3,8 i snitt

 Upplevd kontakt = 3,5 i snitt

 Typ av kontakt:

o Butik = 83 %, Upplevd kontakt = 3,4 i snitt

o Kundtjänst = 0 %, Upplevd kontakt = 0 i snitt

o Kontakt fr ftg = 17 %, Upplevd kontakt = 4,0 i snitt
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10.4 Bilaga 4 – kvalitativundersökning, frågor till 3

Frågor, Tre, Thomas Wandahl

1.Vad är lojalitet för dig…

2. Kan lojalitet ses på samma sätt, oavsett bransch… SAS vs 3
- vad skiljer dessa, förenar…

3. Varför tror du att 3 satsar så hårt på lojalitet…  (priset går inte längre att kk med)
- ex. din position…
- retention
- welcome calls osv

4. Om alla satsar på lojalitet vad ska få er att bli bäst…
- behålla gamla kunder 
- skapa nya

5. Hur kan man skapa lojalitet…rangordna….

6. Vilka avd är inblandade i processen 

6.1 Vad efterfrågas av era kunder…
-service
- tjänster
- hårdvara
-mjukvara

6.2 Hur använder Ni den information Ni får av era kunder?

7. För att kunna skapa värden så måste man lyssna på sina kunder – föra en dialog…

- Vad betyder dialog för Er? (ftg) 
- Vilka metoder använder Ni för att skapa dialog? (ftg)

~ Hur mycket resurser lägger Ni på kundundersökningar och dialog med kunderna?

~ Hur resonerar Ni när Ni skapar era kunderbjudanden? – var ligger fokus?

~  Om du får välja mellan 2 olika arbetssätt
- skapa goda relationer
- satsa på bra erbjudanden 
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10.5 Bilaga 5 – kvalitativundersökning, frågor till Telenor 

Frågor, Telenor, Peter Eriksson

På en mogen och KK utsatt marknad gäller det att skapa värden för kunden så att denne inte 
är otrogen – HUR gör ni… (pris?!)

Hur viktig är relationen till kunderna

Vad gör ni för att skapa relationer / hur ser relationen – touch point…

Välj mellan att 2 olika arbetssätt
-skapa goda relationer… 
-satsa på bra erbjudanden…

INPUT från kunder…
- hur använder ni / sprids info inom org. - Till vilka avdelningar? 
- Hur ser samarbetet mellan avdelningarna ut?
- Hur går tankarna när ni skapar era kunderbjudanden – var ligger fokus?

 Vad är lojalitet för dig ? 

 Hur ser telenor på lojalitet
-  arbetar ni aktivt med lojalitet  - ( lojalitets program )

 Lojalitet anses av många vara väldigt dyrt…varför satsa på detta…syftet…

 Vem riktar det sig till - gamla kunder – nya kunder -
  
 Var ligger svårigheterna ?

( Vilka effekter har ni sett ?) 




